PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProAccess

ProAccess er ProMarks elektroniske nøglesystem der sikrer,
at kun de rette personer har adgang til de relevante lokationer.
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PROACCESS – ELEKRONISK NØGLESYSTEM
OG DØRADMINISTRATION
ELEKTRONISK

ProAccess er et elektronisk nøglesystem som erstatter manuelle nøgle-

NØGLESYSTEM

systemer. ProAccess administrerer alle døre i virksomheden og sættes op
med enten PIN-kode, magnetkortlæser, chiplæser, proximity, biometrilæser
eller en kombination. Disse adgangsformer er alle personlige, og enhver
døråbning bliver logget. Det er også muligt at udstede gæsteadgang som
kun gælder i en vis periode.
For brugerne er dørsystemet enkelt idet systemet indikerer hvorvidt kort,
pinkode eller begge dele skal benyttes, samt hvorvidt den enkelte medarbejder har tilladelse til at åbne den pågældende dør.

AUTOMATISK

I en virksomhed med mange gæster kan det være en fordel at hoveddøren

DØRÅBNING

står ulåst i løbet af virksomhedens daglige åbningstid. ProAccess kan da
indstilles til at holde døren ulåst i et givent tidsrum. Efter første manuelle
åbning af døren holder ProAccess døren ulåst. Derved sikrer man at hvis
ingen møder på arbejde, låses døren ikke op.

SIKKERHEDSOPTIMERING

ProAccess er et nyttigt redskab til at sikre at kun de rette medarbejdere har
adgang til de relevante afdelinger. Døroversigten i ProAccess tillader brugeren
at se hvilke medarbejdere der er gået igennem hvilke døre i virksomheden,
og hermed hurtigt danne sig et overblik over hvem der er hvor. Herudover
kan alle virksomhedens døre tvangsåbnes/lukkes fra centralt hold. Døre kan
også forbindes til virksomhedens brandalarm så de åbner og lukker automatisk i tilfælde af brand.

ALARMSUPPLEMENT

I tilfælde af uautoriseret adgang kan ProAccess advisere og fortælle hvor
den uautoriserede adgang har fundet sted. Man kan i forlængelse heraf
tvangsåbne og lukke døre, og alle oplysninger logges så man har helt styr
på hvor og hvornår døråbningen har fundet sted. ProAccess er dog ikke et
alarmsystem, men kan være et nyttigt supplement.

CENTRAL ELLER

ProAccess er et online klient/server-produkt; adgangskontrollen admini-

DECENTRAL

streres fra en central eller decentral database, og eventuelle ændringer i

ADMINISTRATION

opsætningen kan træde i kraft med det samme. ProAccess kommunikerer
via et standard LAN eller WAN-netværk. I tilfælde af strømsvigt og/eller
netværksfejl fungerer ProAccess stadigvæk, og alle data registreret i offlinetilstand vil blive transmitteret til databaseserveren så snart forbindelsen er
genoprettet. Alle dørenheder er konfigureret med et UPS-batteri således
systemet stadig kan køre uden ekstern strømtilgang.
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FULDT INTEGRERET MED PROMARK
PROMARK INTEGRATION

ProAccess er et modul i ProMark og anvender samme medarbejderkartotek
og grafiske, intuitive brugerflade. Interfacet hænger derved sammen med
ProMark, ligesom man ikke behøver to separate systemer til at administrere
adgangen og komme/gå-tider. Det samme identifikationsmedie kan bruges
både til adgangskontrol og til komme/gå-registrering.

FASTLAGTE
AKTIVITETSPROCESSER

Systemet kan sættes op således at man ikke kan åbne en dør førend man
har registreret sin mødetid i ProMark, fx ved en ProTerminal i indgangen.
Herved sikrer man sig registrering af mødetider.
HØJNET SIKKERHED OG FULDT OVERBLIK

FULDT OVERBLIK

ProAccess højner sikkerheden i din virksomhed. Både de ansattes sikker-

OG SIKKERHED

hed og tyverisikring optimeres, udover at den daglige gang i virksomheden
gøres lettere da nøgler bliver overflødige. Med ProAccess får du fuldt styr
på din virksomhed.
Virksomhedens udbytte af ProAccess manifesteres i den enkle administration og kontrol af tilgangen til virksomheden. Skal en medarbejder have
adgang til en ny del af virksomheden, skal vedkommende ikke have
udleveret en ny nøgle, men blot have ændret sine rettigheder i ProMark – og
desuden slipper virksomheden for risikoen og besværet ved at en nøgle
tabes eller stjæles.
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ProAccess hører til under integration i ProMark Workforce Management. Med ProMark hjælper vi med at
styre virksomhedens største, mest værdifulde og strategiske ressource – arbejdsstyrken. Kontakt os for
mere information om alle mulighederne: +45 4690 0000 eller se www.mark-info.dk.
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PLANLÆGNING

BUSINESS INTELLIGENCE

BRUGERFLADER

INTEGRATION

Registrering af arbejdstid og fravær samt afvigelsesårsager valideret mod overenskomster og aftaler til
generering af det rette løngrundlag.

Planlægning og bemanding til effektiv anvendelse
af virksomhedens ressourcer.

Brugertilgang via smartphones, portal og terminaler
til indsamling, forespørgsler og godkendelser af tid,
job- og aktivitetsdata.

Job-, projekt- og procesregistrering forædler
ERP-data til opfølgning på produktionsressourcer
og produktivitet.

Værktøj til analyse af realtids- og historiske data til
måling af produktivitet, fravær og besparelser.

Standardintegration mod løn-, HR- og ERP-systemer
medfører besparelser gennem automatisering af
administrative processer.

Om

MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ softwareleverandør der tilbyder Workforce Management-løsninger fra kontorer i
Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien og Rumænien. Mark Informations Workforce Management-løsning
ProMark hjælper kunderne med at øge produktiviteten og opnå besparelser gernnem planlægning af de rette
ressourcer til rette tid til den rette opgave og sikrer at ressourcerne aflønnes korrekt på den mest effektive måde.
Mark Information servicerer globale virksomheder og har mere end 1000 installationer og 300.000 brugere.
Læs mere på www.mark-info.dk.
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